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Ö N E M L İ  G Ü V E N L İ K  T A L İ M A T L A R I

Lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Önemli Güvenlik Talimatları
1. Bu talimatları okuyun.
2. Bu talimatları saklayın.
3. Tüm uyarıları dikkate alın.
4. Talimatların tümüne uyun.
5. Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
6. Sadece kuru bir bezle temizleyin.
7. Havalandırma deliklerini kapamayın. Ürünü, üreticinin talimatlarına uygun olarak kurun.
8.  Ürünü kalorifer, ısıtma mazgalı, soba gibi ısı kaynakları veya ısı üreten diğer cihazların (amfiler dahil) yanına kurmayın. 
9.  Elektrik kablosunu üzerinde yürünmesine ve özellikle fişlerde, priz yuvalarında ve cihazdan çıktığı noktada 

sıkışmalara karşı koruyun.
10. Sadece üreticisi tarafından belirlenmiş ek parçaları/aksesuarları kullanın.
11. Cihazı şimşek fırtınaları esnasında veya uzun bir süre kullanılmadığı durumlarda fişten çekin.
12.  Tüm onarım hizmetleri için yetkili personele başvurun. Ürünün, elektrik kablosu veya fişin hasarlı olması, cihazın üstüne sıvı 

dökülmesi veya cihazın içine cisimlerin düşmesi, cihazın yağmur veya rutubete maruz bırakılmış olması, normal bir şekilde  
çalışmaması veya yere düşürülmüş olmasından kaynaklanan hasar durumlarında yetkili servise başvurulması gerekir.

Ürün üzerindeki bu sembol kullanıcıyı sistem kasası içinde bulunan ve elektrik çarpması riski oluşturacak 
derecede yalıtımsız voltaj tehlikesine karşı uyarır.

Ürün üzerindeki bu sembol, bu kullanma kılavuzu içinde önemli çalıştırma ve bakım talimatları olduğu anlamına gelir.

Boğulma tehlikesi olabilen küçük parçalar içermektedir. 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.

Bu ürün temperli cam yüzeye sahiptir. Darbeye maruz kalmamasına dikkat edin. Kırılması durumunda, 
kırık camları toplarken dikkatli olun.

• Yangın ve elektrik çarpması riskini azaltmak için, ürünü yağmur veya neme maruz bırakmayın.
• Bu cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu cisimleri cihazın üzerine veya yanına koymayın.
• Ürünü yangın ve ısı kaynaklarından uzak tutun. Cihazın üzerine veya yanına yanmakta olan mum gibi korumasız açık ateş kaynakları 

yerleştirmeyin.

• Ürün üzerinde izinsiz değişiklikler yapmayın.
• Bu ürünle güç dönüştürücüsü kullanmayın.
• Bu ürünü araçlar veya teknelerde kullanmayın.
• Bu sistemle birlikte gelen hoparlör kabloları ve ara kablolar duvar-içi montajlar için onaylanmamıştır. Duvar-içi montajda 

kullanabileceğiniz doğru kabloların hangisi olduğu ile ilgili bilgi almak için lütfen yerel bina kodlarını kontrol ediniz.
• Bu ürünü sadece beraberinde gelen güç adaptörü ile birlikte kullanın.
• Elektrik fişi ya da cihaz bağlantısının cihazın elektrik bağlantısını kesme aygıtı olarak kullanıldığı yerlerde, bu bağlantı kesme 

aygıtı kolayca kullanılabilir durumda olacaktır.

仅适用于 2000m 以下地区安全使用  
Sadece 2000 metre rakımın altında kullanın.

• Havalandırma ihtiyacından dolayı, Bose bu ürünün duvar girintisi veya kapalı bir kabin gibi kapalı alanlara 
yerleştirilmesini önermiyor.

• Askı aparatı veya ürünü şömine, radyatör, kalorifer ızgarası veya amplifikatörler dahil ısı üreten herhangi bir aparatın 
yakınına yerleştirmeyin veya monte etmeyin.

• Ürün etiketi konsolun altında bulunmaktadır.

Bu ürün manyetik malzeme içerir. Bunun, medikal implantlarınızın çalışmasını nasıl etkileyebileceği 
konusunda emin değilseniz bu durumu doktorunuza danışın.
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Bu ekipman test edilmiş ve FCC kuralları Bölüm 15’e göre Sınıf B dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar yerleşim 
tesisatlarında zararlı müdahaleye karşı makul koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman, talimatlara göre monte edilmemesi ve 
kullanılmaması durumunda radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve radyo bağlantılarında zararlı parazite neden olabilir. Fakat 
belirli bir kurulumda parazitin meydana gelmeyeceğine dair bir garanti değildir. Bu cihaz radyo ya da televizyon alımına zararlı parazite neden 
olursa, ki bu cihazı açarak ve kapatarak belirlenebilir, aşağıdaki önlemlerden bir ya ddaha fazlası ile paraziti düzeltmeye çalışmanız önerilir:
• Alıcı anteninin yönünü değiştirin veya yeniden konumlandırın.
• Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
• 
• Yardım için bayinize veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.
Bose Corporation tarafından açık bir şekilde onaylanmamış değişiklik veya modifikasyonlar kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini 
geçersiz kılabilir.
Bu cihaz FCC kurallarının 15. bölümü ve RSS standartlarından muaf Industry Canada lisansı ile uyumludur. İşletim aşağıdaki iki koşula 
tabidir: (1) bu cihaz, zararlı parazitlere neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, istenmeyen işlemlere neden olabilecek olanlar da dahil olmak 
üzere alınan her paraziti kabul etmek zorundadır.

Bu 5150 - 5250 MHz arası kullanılması gereken cihaz, eş kanal mobil uydu sistemleri için oluşabilecek zararlı parazitleri 
azaltmak adına sadece iç mekan kullanımı içindir.

W52/W53 Sadece İç Mekan için

Bu ekipman FCC ve Industry Canada tarafından kontrolsüz bir ortamda radyasyona maruz kalma limitlerine uygundur.

Bu ekipman, vücudunuz ve radyatör arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Bu ekipman başka herhangi bir anten veya vericiler ile birlikte kullanılmamalı veya aynı ortamda bulunmamalıdır.

Düşük Güç Radyo Frekanslı Cihazlar için Yönetim Yönetmeliği
Madde XII
“Düşük Güç Radyo Frekanslı Cihazlar için Yönetim Yönetmeliği”ne göre, NCC tarafından izin verilmediği sürece, herhangi bir şirket, 
kuruluş veya kullanıcının, onaylı düşük güç radyo frekanslı cihazların frekansını değiştirme, verici gücünü iyileştirme veya performans 
dahil orijinal karakteristiklerini değiştirme izni bulunmamaktadır.

Madde XIV
Düşük güç radyo frekanslı cihazlar uçak güvenliğini etkilememeli ve yasal iletişimi engelleyecek parazite sebep olmamalıdır. 
Eğer tespit edilirse, kullanıcı kullanımı anında bırakmalı ve parazit tamamen ortadan kalkana kadar kullanmamalıdır. Bahsedilen 
yasal iletişim, Telekomünikasyon Kanunu’na uygun radyo iletişimleri anlamındadır.

Düşük güç radyo frekanslı cihazlar yasal iletişim veya ISM radyo dalgası yayan cihaz kaynaklı parazitlere duyarlı olmalıdır.

Bose Corporation, bu ürünün 1999/5/CE sayılı Direktifindeki ve diğer uygulanabilir AB direktiflerindeki temel gerekliliklerle ve 
ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının tamamı şu adreste bulunabilir: www.Bose.com/compliance.

Bu sembol ürünün evsel atık olarak atılmaması gerektiği ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine teslim edilmesi 
gerektiği anlamına gelir. Uygun atma ve geri dönüşüm doğal kaynakları, insan sağlığını ve çevreyi korumaya yardımcı olur. 
Bu ürünün çöpe atılması ve geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için, yerel belediyeniz, imha servisi, veya bu ürünü satın 
aldığınız mağaza ile iletişime geçin.

Donanımı, alıcının bağlı olduğu devredekinden farklı bir devredeki prize takın.

Toksik veya Tehlikeli Maddelerin veya Elementlerin Adları ve İçerikleri
Toksik veya Tehlikeli Maddeler veya Elementler

Parça Adı Kurşun
(Pb)

Cıva
(Hg)

Kadmiyum
(Cd)

Hekzavalan
(CR(VI))

Polibromlu
Bifeniller

(PBB)

Polibromlu
Difenil Eter

(PBDE)
PCBler X O O O O O

Metal Parçalar X O O O O O

Plastik Parçalar O O O O O O

Hoparlörler X O O O O O

Kablolar X O O O O O

Bu tablo SJ/T 11364 hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

O:  Bu parça için kullanılan tüm homojen materyallerde bulunan bu toksik veya tehlikeli maddenin, 
GB/T 26572’deki limit gerekliliğin altında olduğunu gösterir.

X:  Bu parça için kullanılan homojen materyallerin en azından birisinde bulunan bu toksik veya tehlikeli 
maddenin, GB/T 26572’deki limit gerekliliğin üzerinde olduğunu gösterir.

http://www.Bose.com/compliance
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Lütfen doldurun ve kendi kayıtlarınız için saklayın
Seri ve model numaraları kutunun yanında bulunmaktadır.

Seri numarası:  __________________________________________________________________________________

Model numarası: _________________________________________________________________________________

Lütfen faturanızı bu kullanma kılavuzu ile birlikte saklayın. Bose ürününüzü kaydettirmek için şimdi çok uygun bir zaman. 
http://global.Bose.com/register adresini ziyaret ederek bunu kolayca yapabilirsiniz.

Üretim Tarihi: Seri numarasındaki sekizinci rakam üretim senesini belirtir ; “6” 2006 veya 2016’dır.

Çin’den İthalatçısı: Bose Electronics (Şangay) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, Çin (Şangay) Pilot Serbest 
Ticaret Bölgesi

AB İthalatçısı: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, County Monaghan, İrlanda

Meksika İthalatçısı: Bose de México, S. de R.L. de C.V. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F.   
Telefon numarası: 001 800 900 2673.

Tayvan İthalatçısı: Bose Tayvan Şubesi, 9F-A1, No.10, Bölüm 3, Minsheng East Road, Taipei Şehri104, Tayvan. 
Telefon numarası: 886 2 2514 7977.

Apple ve Apple logosu Apple Inc.’ın A.B.D. ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. App Store Apple Inc’ın servis markasıdır.

Android, Google Play, ve Google Play logosu Google Inc’ın ticari markalarıdır. 

©2013 CSR plc ve grup şirketleri. aptX® markası ve aptX logosu, CSR plc veya grup şirketlerinden birinin ticari markalarıdır ve 
bir veya daha fazla yargı merciinde kayıtlıdır.

Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.’a ait tescilli ticari markalardır ve Bose Corporation tarafından bu işaretlerin her 
 kullanımı lisans altında gerçekleşmiştir.

Dolby, Dolby Audio ve çift-D sembolü, Dolby Laboratories’in ticari markalarıdır.

DTS patentleri için http://patents.dts.com sayfasını ziyaret edin. Digital Theater Systems, INC. lisansı altında üretilmiştir. 
DTS, Sembol, & DTS ve Sembol birlikte tescilli ticari markalardır ve DTS Digital Surround, DTS, Inc.’ın ticari markasıdır. 
© DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri, ve HDMI Logosu Amerika Birleşik 
Devletleri ve diğer ülkelerde HDMI Licensing LLC’nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

iHeartRadio, iHeartMedia, Inc.’ın tescilli ticari markasıdır.

Deezer, Blogmusik SAS’in tescilli ticari markasıdır.

Bu ürün Microsoft’un bazı fikri mülkiyet hakları tarafından koruma altındadır. Microsoft’tan bir lisans alınmadan bu ürünün dışında bu 
teknolojilerin kullanımı veya dağıtımı yasaktır.

N markası NFC Forum, Inc.’ın Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markasıdır.

Pandora, Pandora logosu, ve Pandora ticari takdim şekli, Pandora Media, Inc.’ın izinle kullanılmış tescilli ticari markalarıdır.

SiriusXM İnternet Radyosu aboneliği ayrıca satılmaktadır ve sadece en az 18 yaşında olan, A.B.D. ve Puerto Rico’da yaşayanlar kullanabilirler.
A.B.D.’de SiriusXM İnternet Radyosuna abone olmak için, A.B.D. müşterileri www.sirius.com adresini ziyaret etmeli veya 1-888-539-7474 
numarasını aramalıdırlar.

SiriusXM ve tüm ilişkili marka ve logolar, Sirius XM Radio Inc. ve alt kuruluşlarının ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır.

SoundTouch ve kablosuz nota tasarımı, Bose Corporation’ın A.B.D. ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Bu ürün 3. parti lisanslarına maruz olan Spotify yazılımını kullanır. Bu lisanslar aşağıdaki adreste bulunabilir: 
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify, Spotify AB’nin tescilli ticari markasıdır.

UEI Technology™ ile tasarlanmıştır. Universal Electronics, Inc. tarafından lisans altındadır. © UEI 2000-2016

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance®’ın tescilli ticari markasıdır.

Windows, Microsoft Corporation’ın Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

©2016 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü önden yazılı izin alınmaksızın basılamaz, değiştirilemez, dağıtılamaz veya başka  
 şekillerde kullanılamaz.

http://global.Bose.com/register
http://patents.DTS.com
http://www.sirius.com
http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses


T Ü R K Ç E  -  5

İ Ç İ N D E K İ L E R

Başlarken
Paketi açma ...........................................................................................................................  8

1. Kutu 9 ............................................................................................................................. 

2. Kutu 9 ............................................................................................................................ 

3. Kutu 9 ............................................................................................................................  

4. Kutu 01 ............................................................................................................................ 

Yerleştirme talimatları .........................................................................................................  11

Örnek sistem yerleşimi 21 ........................................................................................................  

Sistem Kurulumu
UNIFY® sistemine genel bakış..............................................................................................  13

UNIFY® kurulumu .................................................................................................................. 14

Uzaktan Kumanda Kullanımı
Uzaktan kumandaya genel bakış ........................................................................................  15

SOURCE (Kaynak) düğmesinin kullanımı .........................................................................  16

Fonksiyon düğmeleri ...........................................................................................................  16

Volüm seviyesini ayarlama ...................................................................................................  16

Güç tasarrufu modu .............................................................................................................  16

MORE (Daha fazla) düğmesinin kullanımı ........................................................................  16

OPTIONS (Seçenekler) menüsü .........................................................................................  17

SoundTouch® Kurulumu
Sisteminizde SoundTouch® Kurulumu 81 ...............................................................................  

SoundTouch® uygulamasını indirme ve yükleme ............................................................  18

Sistemi Wi-Fi® ağınıza bağlama  .................................................................................  18

Sistemi mevcut bir SoundTouch® hesabına ekleme 91 .........................................................  

Sistemi yeni bir ağa bağlama  ..............................................................................................  19

SoundTouch® Uygulamasının Kullanımı
Yardım alma ..........................................................................................................................  20

Uygulama içi yardım ............................................................................................................  20

Sistemi başka bir akıllı telefon veya tabletten kontrol etme 02 ..........................................  

Ön Ayarlarınızı Kişiselleştirme
Ön Ayarlar nasıl çalışır? ....................................................................................................... 21

Bir Ön Ayar ayarlama ..........................................................................................................  21

Bir Ön Ayarı dinleme ...........................................................................................................  21

Uzaktan kumandanızı kullanarak bir Ön Ayar ayarlama ...............................................  21

Uzaktan kumandanızı kullanarak bir Ön Ayar seçme  ....................................................  21



6  -  T Ü R K Ç E

İ Ç İ N D E K İ L E R

Bluetooth® Teknolojisi
Bir cihaz eşleştirme ..............................................................................................................  22

NFC ile bir cihaz eşleştirme .................................................................................................  23

Bağlı mobil cihazınızı uzaktan kumandadan kontrol etme.............................................  23

Önceden eşleşmiş bir cihaza bağlanma ............................................................................  24

Bir cihazın bağlantısını kesme ............................................................................................  24

Bir cihazı yeniden bağlama .................................................................................................  24

Konsolun eşleştirme listesini temizleme ..........................................................................  24

SoundTouch® uygulamasını kullanma .......................................................................  24

Gelişmiş Özellikler
Wi-Fi® özelliğini devre dışı bırakma ..................................................................................  25

Wi-Fi® özelliğini yeniden etkinleştirme .............................................................................  25

Sistem yazılımını güncelleme  .............................................................................................  25

Sistem Bilgisi Alma
Sistem durum göstergeleri ..................................................................................................  26

Konsol LED göstergeleri .............................................................................................  26

Acoustimass® kablosuz bas modülü LED göstergesi .............................................  27

Kablosuz alıcı LED göstergesi ....................................................................................  27

Koruma ve Bakım
Temizleme .............................................................................................................................  28

Müşteri hizmetleri .................................................................................................................  28

Sınırlı garanti .........................................................................................................................  28

Teknik bilgi ............................................................................................................................  28

SERVICE konektörü  .............................................................................................................  28

Sorun giderme
Genel çözümler .....................................................................................................................  29

IR vericinizin kurulumu........................................................................................................  32

Acoustimass® kablosuz bas modülünü konsol ile eşleştiremiyorsanız .......................  33

Sesi kontrol etme .................................................................................................................  33



T Ü R K Ç E  -  7

İ Ç İ N D E K İ L E R

Bir OmniJewel™ tabanını bağlama....................................................................................  35

Merkez hoparlörünüze kauçuk ayakları takma  ....................................................................  37

Merkez hoparlörü konsola bağlama...................................................................................  38

Ek A: montaj referansı
Ön konsol paneli...................................................................................................................  34

Ön Kulaklık/AUX girişi .................................................................................................  34

Ön HDMI™ girişi ............................................................................................................  34

Arka konsol paneli................................................................................................................ 34

Ön hoparlörlerin kurulumu .................................................................................................  36

Ön hoparlörleri konsola bağlama.......................................................................................  37

Arka hoparlörlerin kurulumu ..............................................................................................  39

Kablosuz alıcıların üzerindeki anahtar ayarlarını belirleme  ...........................................  40

Arka hoparlörleri bağlama  ..................................................................................................  40

Arka hoparlörleri elektriğe bağlama..................................................................................  41

Arka hoparlörlere kablolu olarak bağlanma....................................................................  41

Hoparlörlerinizi monte etme ..............................................................................................  41

Ek B: Sistem Bakımı
Uzaktan kumandanın pillerini değiştirme..........................................................................  42









T Ü R K Ç E  -  1 1

B A Ş L A R K E N

Bileşen Önerilen yerleşim
Konsol

Ön hoparlörler

Merkez hoparlör • Merkez hoparlörü televizyonun direkt olarak altında veya üzerinde 
sağlam ve düz bir yüzeye yerleştirin.

• Kauçuk ayakları takmayla ilgili bilgi için 41. sayfaya başvurun.

 

Yerleştirme talimatları
Kablosuz paraziti önlemek için, diğer kablosuz ekipmanları sistemden 1 – 3 ft. (0.3 –
0.9 m) uzakta tutun. Sistemi metal kabinlerin dışına ve uzağına, diğer ses/görüntü
sistemleri ve direkt ısı kaynaklarından uzağa yerleştirin.

• Konsolu diğer sistem cihazlarının yakınına yerleştirin. Önerilen yerleşim 
televizyonunuzun yakınıdır.

• Televizyonunuzu veya diğer herhangi bir cihazı konsolunuzun üzerine 
yerleştirmeyin.

 

• Konsolunuzu havalandırması iyi bir alana yerleştirin.
• Yakınlarda bir elektrik prizi olduğundan emin olun.

 Sisteminiz tamamen kurulana kadar, kontrol konsolunu arka 
konektör paneline kolay ulaşabileceğiniz bir şekilde yerleştirin.

Acoustimass® 
 kablosuz bas 
modülü

• Bas modülünü, odanızın TV ekranının bulunduğu duvarıyla aynı duvar 
boyunca veya odanın ilk üçte birlik bölümündeki herhangi bir duvara 
kauçuk ayakları üzerine yerleştirin.

• Düz ve sağlam bir zemin seçin. Titreşim bas modülünün özellikle 
mermer, cam veya çok cilalı ahşap zeminler gibi kaygan zeminlerde 
hareket etmesine neden olabilir.

• Bas modülünün ön bölümünü herhangi bir yüzeyden en az 8 cm (3 in.) 
uzakta tutun. Bu tarafın altındaki açıklığı tıkamak akustik performansı etkiler.

• Yakınlarda bir elektrik prizi olduğundan emin olun.

• Hoparlörlerin birini televizyonun soluna diğerini de sağına yerleştirin.
• Eğer hoparlörleri kapalı bir kütüphane rafına yerleştiriyorsanız, rafın ön

tarafına yerleştirin.

Arka hoparlörler/
kablosuz alıcılar

• Arka hoparlörleri mümkünse odanın arkalarına doğru dinleyicilerin 
arkasında kulak hizasında (otururken) veya daha yükseğe yerleştirin.

• Kablosuz alıcılardan birinin üzerindeki anahtarın R (sağ) ayarında 
olduğundan emin olun.

• Diğer kablosuz alıcının üzerindeki anahtarın L (sol) ayarında olduğundan 
emin olun.

•  Hoparlör ve R (sağ) kablosuz alıcısını televizyona dönük olarak odanın 
sağına yerleştirin.

•  Hoparlör ve L (sol) kablosuz alıcısını televizyona dönük olarak odanın 
soluna yerleştirin.

• Her bir kablosuz alıcının yakınlarında bir elektrik prizi olduğundan 
emin olun.
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S İ S T E M  K U R U L U M U

UNIFY® sistemine genel bakış
UNIFY akıllı entegrasyon sistemi sizi sisteminizin ilk kurulumu ve ayarlarının yapılması 
 sırasında yönlendirir. Doğru kablo ve girişleri seçmeniz ve Bose® uzaktan kumandasını 
bağlı cihazlarınızı kontrol etmesi için programlamanız için size yardımcı olur.

Not:  Başlamadan önce, sistem kurulumu için bir saat boş vaktinizin olduğundan 
emin olun.

Menü öğesi Yapabilecekleriniz
Lisan Ekran üzerindeki yönlendirmelerin dilini değiştirebilirsiniz.

ADAPTiQ® ADAPTiQ ses kalibrasyon sürecini başlatabilirsiniz. Tamamlandığında, 
bu menü seçeneği ADAPTiQ’yu devre dışı bırakır veya etkinleştirir.

TV kurulumu Televizyonunuz konsola bağlandıktan sonra:

• Uzaktan kumandayı TV’nizi kontrol etmesi için programlayabilirsiniz.
• Konsola yeni bir TV bağlayabilirsiniz.
• TV ses bağlantısı ekleyebilir, değiştirebilir veya kaldırabilirsiniz.

Kaynak kurulumu Kontrol konsolunun 1 - 5 arasındaki  HDMI™ girişlerine bağlı kaynaklar için:

• Cihazın ismini yeniden değiştirebilirsiniz.
• Uzaktan kumandayı cihaza erişmek için programlayabilirsiniz.
• Cihazı kaldırabilirsiniz.
• Ses/görüntü bağlantısı ekleyebilir veya tipini değiştirebilirsiniz.

Yeni bir cihaz ekleme Sisteminize yeni bir cihaz veya aksesuar ekleyebilirsiniz.

Ağ kurulumu Sisteminizi ev ağınıza bağlayabilirsiniz.

Güncelleme Sistem yazılım güncellemesi yapabilirsiniz.

UNIFY’dan çıkış UNIFY menüsünü kapatabilirsiniz.
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S İ S T E M  K U R U L U M U

UNIFY® kurulumu
Aşağıdaki adımlar ilk UNIFY kurulum sürecinin bir parçasıdır:

Adım Objektif
Uzaktan kumanda 
eşleştirmesi

Sistemin uzaktan kumandasını konsola bağlar.

Dil seçimi Ekrandaki listeden dilinizi seçer.

Ağa bağlantı Evinizin Wi-Fi ağını seçer ve bağlanır.

Yazılım güncellemesi En güncel fonksiyonları kullanmak için sistem yazılımını günceller.

Kablolu hoparlörler Ön hoparlörleri konsola bağlar.

Kablosuz hoparlörler Arka hoparlörler ve Acoustimass® kablosuz bas modülünü konsola 
bağlar. 

TV uzaktan kumandası Sistemin uzaktan kumandasını TV’nizi kontrol etmesi için kurar.

Cihaz ekleme Ek kaynaklarınızı sisteminize bağlar.

ADAPTiQ® kurulumu Sisteminizin sesini dinleme alanınızın akustik yapısına göre 
ayarlar.

Yardımcı örnekler SoundTouch® ve Bluetooth® kullanımı gibi, sisteminizin diğer
özelliklerini kullanmanızda sizi yönlendirecek bir seri opsiyonel  
 prosedürler.

İlk kurulumu tamamladıktan sonra, sistem kurulumu ve ayarlarını değiştirmek için UNIFY 
menüsüne istediğiniz zaman erişebilirsiniz. UNIFY kurulumunu başlatmak için 
 konsolunuzun önündeki veya uzaktan kumandadaki               düğmesine basın.





1 6  -  T Ü R K Ç E

U Z A K T A N  K U M A N D A  K U L L A N I M I

SOURCE (Kaynak) düğmesinin kullanımı
 düğmesi bağlı kaynaklar arasında geçiş yapmak için kullanılır. Uzaktan 

kumandanızdaki navigasyon pedini kullanarak kaynaklarınıza ulaşın.

Fonksiyon düğmeleri
Uzaktan kumanda üzerindeki kırmızı, yeşil, sarı ve mavi düğmeler kablolu yayın/uydu 
kutusunun renk kodlu fonksiyon düğmeleri veya teletext fonksiyonları için kullanılır.
• Kablolu yayın/uydu kutusu fonksiyonları: kablolu yayın/uydu kutusu kullanma 

kılavuzuna başvurun.
• Teletext fonksiyonları: teletext ekranındaki renk-kodlu sayfa numaraları, başlıklar veya 

 kısayollar ile uyumludur.

Volüm seviyesini ayarlama
Volüm seviyenizi görmek için uzaktan kumandanızın ekranına bakın.
• Volümü arttırmak için + düğmesine basın.
• Volümü azaltmak için + düğmesine basın.
• Sessize almak veya sesi yeniden açmak için  düğmesine basın.

Not: Sisteminizi kurduktan sonra hala TV’nizin hoparlörlerinden ses geliyorsa,
 TV hoparlörlerini TV’nizin ayar menüsünden devre dışı bırakın.

Güç tasarrufu modu
Güç tasarrufu modu uzaktan kumandanızın ekranının parlaklığını düşürerek ve ekranın  
aktif olarak aydınlık kaldığı zamanı ayarlayarak pil ömrünü muhafaza eder.

Güç tasarrufu moduna erişmek için, uzaktan kumandanızda  düğmesine basın.

MORE (Daha fazla) düğmesinin kullanımı
Uzaktan kumandanızdaki MORE düğmesi       , uzaktan kumandanızın ekranında o 
 anda seçili olan kaynağınız için kullanabileceğiniz ilave seçimleri gösterir.

1.  düğmesine basın.

2. Uzaktan kumandanızın ekranında bir fonksiyon seçmek için  veya  düğmesine
basın. 

3. OK düğmesine basın.
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U Z A K T A N  K U M A N D A  K U L L A N I M I

OPTIONS (Seçenekler) menüsü
OPTIONS menüsü bazı sistem ayarlarını ayarlamanıza izin veren fonksiyonların listesini 
 gösterir. OPTIONS menüsünde beliren öğelerin adedi o anda seçili kaynağa göre değişir.
Kaynaktan bağımsız olarak OPTIONS menüsüne erişebilirsiniz.  

Not:  OPTIONS menüsüne sisteminizin uzaktan kumandası üzerinden sadece 
MORE düğmesine  bastıktan sonra erişilebilir. 

OPTIONS menüsünü aktifleştirmek için:

1. Uzaktan kumandanızda  düğmesine basın.

2. OPTIONS düğmesini seçin.

3. Seçili kaynak için OPTIONS menüsünü görüntülemek için OK düğmesine basın.

4. Değiştirmek istediğiniz seçeneği işaretlemek için  veya  düğmesine basın.

5. Ayarı seçmek için OK düğmesine basın.

6. Bittiğinde EXIT düğmesine basın.
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SoundTouch® uygulaması SoundTouch®’ı akıllı telefon veya tabletinizden kurmanızı ve  
kontrol etmenizi sağlar. Uygulamayı kullandığınızda, akıllı cihazınız sisteminiz için 
uzaktan kumandası görevini görür.

Uygulamadan, SoundTouch® ayarlarınızı kontrol edebilir, müzik servisleri ekleyebilir, yerel
ve global İnternet radyo istasyonlarını keşfedebilir, ön ayar istasyonları ayarlayabilir ve
degiştirebilir ve müzik yayını yapabilirsiniz. Periyodik olarak yeni özellikler eklenmektedir.

Sisteminizde SoundTouch® kurulumu
Sistemi elektriğe bağladıktan sonra, ağınıza bağlı akıllı telefonunuz veya tabletinize  
SoundTouch® uygulamasını indirin ve yükleyin.

Uygulama sizi sisteminiz üzerinde SoundTouch® kurulumu yaparken yönlendirecektir.

Not:  Eğer SoundTouch®’ı baska bir sistem için daha önceden kurduysanız, 19. sayfadaki 
“Sistemi mevcut bir SoundTouch® hesabına ekleme” bölümüne başvurun. 

SoundTouch® uygulamasını indirme ve yükleme
Akıllı cep telefonunuz veya tabletinizde, Bose® SoundTouch® kontrol uygulamasını indirin.

• Apple kullanıcıları: App Store’dan indirin

kontrol uygulaması

• Android™ kullanıcıları: Google Play™ mağazasından indirin
• Amazon Kindle Fire kullanıcıları: Android için Amazon Appstore’dan indirin

Sistemi Wi-Fi® ağınıza bağlama
Uygulamayı indirip yükledikten sonra, sisteminizi ağınıza bağlayın:

1. Akıllı telefonunuz veya tabletinizde, uygulamayı açmak için,
SoundTouch® ikonuna basın.

2. Kurulumu tamamlamak için, bir SoundTouch® hesabı oluşturmak, bir müzik arşivi 
 ve müzik servisleri eklemek dahil, uygulamadaki talimatları takip edin. 
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SOUNDTOUCH®  KURULUMU

Sistemi mevcut bir SoundTouch® hesabına ekleme
Eğer SoundTouch®’ı başka bir sistemde kurduysanız, SoundTouch® uygulamasını 
 yeniden indirmenize gerek yoktur.

1. Uygulamayı açmak için akıllı telefonunuz veya tabletinizde,
ikonunu seçin.

 SoundTouch® 

2. EXPLORE > SETTINGS > Add or reconnect system (Keşfet > Ayarlar > Sistem 
ekleme veya yeniden bağlama) seçeneğini seçin.

Uygulama sizi kurulum boyunca yönlendirir.

Sistemi yeni bir ağa bağlama
Eğer ağ bilgileriniz değisirse, sistemi yeni ağınıza ekleyin. Bunu yapmak için sistemi 
kurulum moduna sokmanız gerekmektedir.

1. Uygulamayı açmak için akıllı telefonunuz veya tabletinizde,  SoundTouch®
ikonunu seçin.

2. EXPLORE > SETTINGS > System settings (Keşfet > Ayarlar > Sistem ayarları)
seçeneğini seçin ve sisteminizi seçin.

3. CONNECT SYSTEM (Sistemi bağlayın) seçeneğini seçin.

Uygulama sizi kurulum boyunca yönlendirir.
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SoundTouch® uygulamasını kurduktan sonra, müzik dinlemeye ve Ön ayar istasyonlarınızı  
kişiselleştirmeye hazırsınız.

Yardım alma
global.Bose.com/Support/LS650

Bu web sitesi, kullanma kılavuzları, makaleler, ipuçları, öğretici kılavuzlar, bir video arşivi 
ve soru ve cevap yazabileceğiniz bir kullanıcı grubunu içeren kullanıcı destek merkezine 
erişim sağlar.

Uygulama içi yardım
Uygulama içi yardım, SoundTouch® kullanımı ile ilgili bilgi sunar.

1. Uygulamayı açmak için mobil cihazınızda SoundTouch® ikonunu  seçin.

2. EXPLORE > HELP (Keşfet > Yardım) seçeneğini seçin.

Sistemi başka bir akıllı telefon veya 
tabletten kontrol etme
SoundTouch® sistemini evinizin Wi-Fi® ağı üzerinde kurduktan sonra, aynı ağ üzerindeki 
herhangi bir akıllı telefon veya tabletten sisteminizi kontrol edebilirsiniz.

1. Cihazı sisteminizle aynı ağa bağlayın.

2. Cihaza SoundTouch® uygulamasını indirin ve yükleyin (bkz. sayfa 18).
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Ö N  A Y A R L A R I N I Z I  K İ Ş İ S E L L E Ş T İ R M E

Ön Ayarlar nasıl çalışır?
En sevdiğiniz müzik servisleri, istasyonlarınız, müzik listeleriniz, sanatçılar, albümler 
 veya müzik arşivinizdeki şarkılar ile altı adet ön ayarı kişiselleştirebilirsiniz. Akıllı telefon  
veya tabletinizden SoundTouch® uygulamasının tek bir tuşuna basarak müziğinize 
 istediğiniz zaman erişebilirsiniz.

Bilmeniz gerekenler
• Ön ayarları uygulama ve uzaktan kumandadan ayarlayabilirsiniz.
• Bir Bluetooth® yayınını ön ayar olarak hafızaya alamazsınız.

Bir Ön Ayar ayarlama
1. Uygulamayı kullanarak sisteme müzik gönderin.

2. Müzik çalarken, uygulamada bir Ön Ayar istasyonuna basın ve basılı tutun.

Not: Ön ayarlarınızı ayarlamak ve değiştirmek için SoundTouch® uygulamasını 
 kullanmak hakkında bilgi için uygulama-içi yardım menüsüne başvurun.

Bir Ön Ayarı dinleme
Ön Ayarlarınızı kişiselleştirdikten sonra, uygulamada çalmak istediğiniz ön ayar 
istasyonuna basın.

Uzaktan kumandanızı kullanarak bir Ön Ayar ayarlama
1. SoundTouch kaynağına ulaşmak için uzaktan kumandada  düğmesine basın.

2. Rakam pedinde yeni bir Ön Ayar ayarlamak için 1 - 6 arası bir rakama basın ve 
basılı tutun.

Yeni bir Ön Ayarın ayarlandığını belirtmek üzere bir ton sesi duyacaksınız.

Uzaktan kumandanızı kullanarak bir Ön Ayar seçme 
1. Uygulamanın içince favori istasyonlarınızı Ön Ayar olarak ayarlayın.

2. SoundTouch kaynağına geçiş yapmak için uzaktan kumandanızda
SoundTouch® düğmesine basın

3. Rakam pedinde 1 - 6 arası bir rakama basarak bir Ön Ayar seçin.

Referans için uzaktan kumandanızda tuşlar mavi renkte yanar. 
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BLUETOOTH ®  T E K N O L O J İ S İ

Önceden eşleşmiş bir cihaza bağlanma
Bir cihazdan konsolunuza ses yayını gönderebilirsiniz.

1. Cihazınızda Bluetooth® özelliğini etkinleştirin.

2. Uzaktan kumandanızda,  menüsünden Bluetooth kaynağını seçin.

Konsol sisteme en son ses göndermiş olan mobil cihaza bağlanır.

3. Cihazınızda müzik çalın.

Eşleşmiş bir cihazdan ses gönderemiyorsanız
Sistemin mobil cihazla bağlantısı kesilmiş olabilir. Eğer eşleşmiş olan cihaz sistem 
menzili dışındaysa, cihazı menzil alanına sokun.

Bir cihazın bağlantısını kesme
• Mobil cihazınızda Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
• Eğer mobil cihazınız NFC’yi destekliyorsa, mobil cihazınızın NFC temas noktasını  

konsolun üzerindeki Bose® logosunun üstüne dokundurun.

Bir cihazı yeniden bağlama
• Açıldığında, konsol en son bağlandığı mobil cihaza yeniden bağlanmaya çalışır.  

Not:  Mobil cihaz menzil içinde ve açık olmalıdır.
• Eğer mobil cihazınız NFC’yi destekliyorsa, mobil cihazınızın NFC temas noktasını  

konsolun üzerindeki Bose® logosunun üstüne dokundurun.

Konsolun eşleştirme listesini temizleme
Konsolun eşleştirme listesinde sekiz mobil cihazı hafızaya alabilirsiniz.

1. Uzaktan kumandanızda,   menüsü üzerinden Bluetooth kaynağını seçin.

2. Bluetooth kaynağındayken, uzaktan kumandada  MORE düğmesine basın.

3. CLEAR LIST (Listeyi temizle) seçeneğini seçin.

Tüm cihazlar silinir.

SoundTouch® uygulamasını kullanma
Eşleştirme listesini aynı zamanda uygulamayı kullanarak da temizleyebilirsiniz.

1. Mobil cihazınızda, uygulamayı açmak için  SoundTouch® ikonunu seçin.

2. EXPLORE > SETTINGS > System settings (Keşfet>Ayarlar>Sistem ayarları) 
yolundan gidin ve sisteminizi seçin.

3. Bluetooth® menü öğesini açın ve eşleştirme listesini temizleyin.
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G E L İ Ş M İ Ş  Ö Z E L L İ K L E R

Wi-Fi® özelliğini devre dışı bırakma
Wi-Fi® özelliğini devre dışı bırakmak aynı zamanda Bluetooth® özelliğini devre dışı bırakır.

1. Konsolun  düğmesine basın ve sistem durum göstergesi yanıp sönmeye
başlayana kadar basılı tutun.

2.  düğmesine basmayı bırakın.

Wi-Fi® özelliğini yeniden etkinleştirme
Wi-Fi® özelliğini yeniden etkinleştirmek aynı zamanda Bluetooth® özelliğini de etkinleştirir.

Sisteminizi yeniden başlattığınızda sistemin Wi-Fi® özelliği otomatik olarak yeniden 
etkinleşir.

Sistem yazılımını güncelleme
Eğer sisteminiz evinizin internet ağına bağlıysa, sistemi her kullandığınızda yeni bir  
yazılım güncellemesi olup olmadığını kontrol eder. Eğer yeni bir yazılım güncellemesi 
çıkmışsa, otomatik olarak indirmeye başlar.

 

Eğer bir güncelleme tam olarak indirildiyse, konsolu kapatırken ekran mesajları 
 

güncellemenin yüklenmeye hazır olduğunu belirtir. Sisteminiz yüklemeden sonra 
 

 otomatik olarak kapanır.
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S İ S T E M  B İ L G İ S İ  A L M A

Sistem durum göstergeleri
Konsolun önünde sistem durumunu gösteregn bir LED gösterge bulunmaktadır. LED 
sistemin durumuna göre yanıp söner.

Konsol LED göstergesi

Gösterge aktivitesi Sistem durumu

Yanıp sönen beyaz Sistem açılıyor

Sabit beyaz

Kapalı Sistem kapalı

Sistem açık

Yanıp sönen sarı Sistem yazılım güncellemesi indiriliyor

Yanıp sönen sarı
(beş saniye açık, bir saniye kapalı)

(beş saniye açık, bir saniye kapalı)

 Bekleme modunda

Yanıp sönen kırmızı Uzaktan kumanda pili zayıf

Sabit kırmızı Donanım hatası - Bose® müşteri hizmetleri ile iletişime geçin
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K O R U M A  V E  B A K I M

Temizleme

Sistem üzerine veya açıklıklarına herhangi bir sıvının dökülmesine izin vermeyin.

• Sistemin dış yüzeyini sistemle beraber gelen bez veya başka bir yumuşak,
kuru bezle temizleyin.

• Sistemin yakınlarında herhangi bir sprey kullanmayın.
• Hiçbir sıvı çözücü, kimyasal ya da alkol, amonyak ya da aşındırıcı içeren temizleme 

çözeltisi kullanmayın.
• Açıklıkların içine herhangi bir cisimin düşmesine izin vermeyin.

Müşteri hizmetleri
Sistemi kullanma hakkında daha fazla yardım için:
• global.Bose.com/Support/LS650 sayfasını ziyaret edin
• Bose Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. Daha fazla bilgi için kutusunun 

 içindeki iletişim bilgilerine başvurun.

Sınırlı garanti
Sisteminiz sınırlı garanti kapsamındadır. Sınırlı garantinin detayları, ambalajda yer alan 
 ürün kayıt kartında sunulmuştur. Nasıl kaydedildiği hakkındaki talimatlar için lütfen 
karta bakın. Kaydetme işlemini yapmamanız sınırlı garanti haklarınızı değiştirmez.

 

Bu ürün ile gelen garanti bilgisi Avustralya ve Yeni Zelanda’da geçerli değildir.  
Avustralya ve Yeni Zelanda’da geçerli garanti şartları için www.bose.com.au/warranty 
veya www.bose.co.nz/warranty adresini ziyaret edin.

Teknik bilgi
A.B.D./Kanada/Uluslararası:
• Konsol: 10VDC 3.3A, 44VDC 1.25A
• Kablosuz alıcılar: 100–240V  50/60 Hz, 30W
• Acoustimass® kablosuz bas modülü:  100–240V  50/60 Hz, 180W

SERVICE konektörü
SERVICE konektörü sadece teknik servis tarafından kullanılabilir. Bu konektöre 
 herhangi bir kablo sokmayın.

http://global.Bose.com/support/LS650
http://www.bose.com.au/warranty
http://www.bose.co.nz/warranty
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S O R U N  G İ D E R M E

Eğer ev eğlence sisteminizle sorun yaşıyorsanız:
• Sistemin tüm parçalarının bir elektrik prizine takılı olduğundan emin olun.
• Tüm kabloları sağlama alın.
• Sistem durum göstergelerinin durumunu kontrol edin (bkz. sayfa 26).
• Sistemi kablosuz yönlendirici, telsiz telefon, televizyon, mikrodalga fırın gibi olası 

parazit kaynaklarından uzağa yerleştirin.
• Sistemin düzgün çalışması için kablosuz yönlendirici veya mobil cihazınızın önerilen

menzilinin içinde olduğundan emin olun.

Eğer hala sorun yaşıyorsanız,  Bose® müşteri hizmetleri ile iletişime geçmeden önce  
“Genel çözümler” bölümüne başvurun. Bu tablo Bose ürününüzle yaşayabileceğiniz 
sorunları belirlemeniz ve düzeltmenizde size yardımcı olmak için tasarlandı.

Genel çözümler
Aşağıdaki tablo genel sorunların belirtilerini ve olası çözümlerini listeler.

Belirti Çözüm
Sistem uzaktan 
 kumandanın ilk 
 operasyon komutuna 
tepki vermiyor

• Kontrol konsolunu, ünitenin önündeki Power (Açma/kapama)
düğmesine       basarak manüel olarak açın. 

• Uzaktan kumandanızın herhangi bir düğmesine basın. Kontrol kon-
 solundaki sistem durum göstergesi her tuşa bastığınızda yanmalı.

• Uzaktan kumandanın pillerinin doğru olarak takılı olduklarından ve
değiştirilmelerinin gerekmediğinden emin olun (bkz. sayfa 42).

• Konsolun elektrik kablosunu prizden çıkarın, 30 saniye bekleyin
ve sıkıca, çalışan bir elektrik prizine takın.

Uzaktan kumanda ilk 
kurulumda eklenmiş bir 
 cihazı kontrol etmiyor

IR vericinizi bağlayın (bkz. sayfa 32).

TV’den hala ses geliyor TV’nizin hoparlörlerini, TV’nizin ayarlar menüsünden devre dışı 
bırakın.

Bir kaynaktan zayıf
görüntü bağlantısı

Kontrol konsolundaki  düğmesine basın ve cihazınızın kurulum 
 seçeneklerini seçin. Video bağlantısını değiştirmek için ekrandaki 
talimatları takip edin. 

Sistem tepki vermiyor •  menüsünden bağlı bir cihazı seçin.
• Sisteminizi yeniden başlatmak için konsolunuzun önündeki

 düğmesine basın ve basılı tutun.
• Konsolun elektrik kablosunu prizden çıkarın, 30 saniye bekleyin

ve sıkıca, çalışan bir elektrik prizine takın.
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Belirti Çözüm
Sistemden ses gelmiyor • Volüm seviyesini arttırın.

• Sistemin sessize alınmamış olduğundan emin olmak için
Mute düğmesine basın.

• Doğru kaynağı seçtiğinizden emin olun.
Farklı kaynaklar arasında geçiş yapın ve kaynakları test edin.• 

• HDMI™ kablosunun TV’nizde ARC veya Audio Return Channel 
etiketli bir konektöre takılı olduğundan emin olun. Eğer TV’nizin bir 
HDMI ARC konektörü yoksa, HDMI kablosuna ek olarak ikinci bir 
ses kablosu kullanın.

• Eğer ikinci bir ses kablosu kullanıyorsanız, kabloyu TV’nizde 
Output veya OUT etiketli bir konektöre takın.

• Sisteminizi yeniden başlatmak için konsolunuzun önündeki  
Power düğmesine basın ve basılı tutun.

• Konsolun elektrik kablosunu prizden çıkarın, 30 saniye bekleyin 
ve sıkıca, çalışan bir elektrik prizine takın.

Ağ kurulumunu
 tamamlayamıyor

• Doğru ağ adını seçin ve şifrenizi girin (büyük küçük harfe duyarlı). 
• Ağa Ethernet kablosu kullanarak bağlanın.
• Modem veya yönlendiricinizi yeniden başlatın.

SoundTouch® 
 kurulumunu 
tamamlayamıyor

• Mobil cihaz ve sistemi aynı Wi-Fi® ağına bağlayın.   

• Kurulum için kullandığınız mobil cihazın Wi-Fi’ını etkinleştirin. 
• İnternet bağlantınızı test edin.
• Mobil cihazınızı yeniden başlatın.
• Modem veya yönlendiricinizi yeniden başlatın.
• Uygulamayı silin, yeniden yükleyin, sistemi sıfırlayın ve kurulumu

yeniden başlatın.

Acoustimass® kablosuz
bas modülü durum LED’i 
sabit sarı (sönük) yanıyor 

• Ekrandaki sorun giderme yönlendirmelerini takip edin.

• Kontrol konsolu veya uzaktan kumandanızda               düğmesine 
basın ve UNIFY® kurulumunu tekrar çalıştırın (bkz. sayfa 14).

• Bas modülünü bir 3.5 mm stereo kablo kullanarak bağlayın (bkz.  
sayfa 33). Eğer 3.5 mm stereo kablonuz yoksa, Bose® müşteri hizmet-
leri ile iletişime geçin. Kutunun içindeki iletişim bilgilerine başvurun.

• Acoustimass modülünün elektrik kablosunu prizden çıkarın, 
30 saniye bekleyin ve sıkıca, çalısan bir elektrik prizine takın.

Bas fazla güçlü veya 
zayıf

• Sistemin bas ayarını ayarlayın (bkz. sayfa 17).
• ADAPTiQ® ses kalibrasyonunu çalıştırın (bkz. sayfa 14).
• Bas modülünü yakındaki duvar ve köşelerden uzaklaştırın.
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Belirti Çözüm
Kablosuz alıcı durum
LED’leri sabit sarı (sönük)
yanıyor

• Ekrandaki sorun giderme talimatlarını takip edin.

• Kontrol konsolu veya uzaktan kumandanızda  düğmesine
basın ve UNIFY® kurulumunu tekrar çalıştırın (bkz. sayfa 14).

• Alıcıların elektrik kablolarını prizden çıkarın, 30 saniye bekleyin
ve sıkıca, çalışan bir elektrik prizine takın.

• Arka hoparlörlerinizi sisteminize kablolu olarak bağlayın. Bose®

 
müşteri hizmetleri ile iletişime geçin. Kutunun içindeki iletişim 
bilgilerine başvurun.

Ses bozuk • 
• Kontrol konsoluna bağlı tüm cihazların volüm çıkışını düşürün.

Farklı kaynaklar arasında geçiş yapın ve kaynakları test edin.

Farklı kaynaklar arasında geçiş yapın ve kaynakları test edin.

Farklı kaynaklar arasında geçiş yapın ve kaynakları test edin.

• Kaynak cihazınızın ses giriş kablosunun bağlı ve hasarlı
olmadığından emin olun.

• Eğer daha önce ADAPTiQ®’yu çalıştırmadıysanız, UNIFY®
menüsünden ADAPTiQ®’yu seçin (bkz. sayfa 13).

• Konsolun elektrik kablosunu prizden çıkarın, 30 saniye bekleyin
ve sıkıca, çalışan bir elektrik prizine takın.

Bağlı bir cihazdan  
ses gelmiyor

• Cihazı çalıştırın.
• 
• Cihazın kullanma kılavuzuna başvurun.

Ses geliyor ama TV’de
görüntü yok

Video kaynağı için TV video giriş seçiminin doğru olduğundan 
emin olun.

Bağlı bir cihaz istikrarlı 
bir şekilde uzaktan 
 kumanda komutlarına
tepki vermiyor

• Cihazı yeniden kurmayı deneyin. Kontrol konsolundaki
düğmesine basın. Cihaz seçeneklerini seçin ve cihazı yeniden
kurmak için ekrandaki talimatları takip edin.

• Uzaktan kumandanızın pillerini değiştirin (bkz. sayfa 42).
• IR vericinizi kurun (bkz. sayfa 32).

Koaksiyel dijital ses 
 cihazlarında gelip giden 
 ses kesilmeleri

• Ses kablosunun konsola ve koaksiyel dijital ses cihazına doğru 
olarak bağlı olduğundan emin olun.

• 

• Cihazı yeniden kurmayı deneyin. Kontrol konsolundaki
düğmesine basın. Koaksiyel dijital ses cihazı seçeneklerini seçin ve
cihazı yeniden kurmak için ekrandaki talimatları takip edin.

• Konsolun elektrik kablosunu prizden çıkarın, 30 saniye bekleyin
ve sıkıca, çalışan bir elektrik prizine takın.

Yeni bir ağa veya farklı 
bir ağa bağlanıyor

• Eğer ağ bilgileriniz değiştiyse veya sistemi başka bir ağa bağlamak
için, SoundTouch® uygulama-içi yardıma başvurun.

• Eğer kablosuz olarak bağlanmada sorun yaşıyorsanız, ağa
bir Ethernet kablosu kullanarak bağlanın.
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